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  :اسم المدرس   جامعة الزرقاء      

  :الرتبة العلمية الدراسات العليا :الكلية 

 الملكية الفكرية وإدارة االبتكار  :التخصص
 :الفصل الدراسي 

  ساعات3: عدد الساعات المعتمدة
 )أساليب البحث العلمي( :عنوان المقرر

 (0601701)رقم المادة 
 متطلب تخصص اجباري

 : رقم المكتب
 : تلفون المكتب

 : خلوي

 (ال يوجد): المتطلب السابق
 

 : موعد المحاضرة
  ..........:الساعات المكتبية

  

 

 : المادةوصف  -
 

دارة االبتكار، وتبحث فيىذه المادة ىي إحدى المتطمبات اإلجبارية   لطمبة الماجستير تخصص الممكية الفكرية وا 
 وتتضمن الموضوع والمشرف والباحث، من حيث مقومات البحث العممي، ودراسة ماىية البحث العممي ومناىجو

مصادر البحث القانوني،  كما إنيا من ناحية أخرى تتعرض لدراسة قواعد إعداد الخطة،ىذه المادة أيضا دراسة 
 .وكيفية االقتباس وتوثيق المعمومات وقواعد تحرير البحث العممي

 

:  المادةأهداف  -
: عمى  إلى مساعدة الطالبالمادةىدف ىذ ت

 .ما ىيتو وبيان البحث العممي تعريف  .1
 .مناىج البحث العمميتمكين الطالب من معرفة  .2
 .مقومات البحث العمميتمكين الطالب من معرفة  .3
 .إلعداد البحث العممي الماجستيرتييئة طالب  .4
 . بقواعد إعداد خطة البحثتعريف الطالب  .5
 .بمصادر البحث العممي وكيفية االقتباس وتوثيق المعمومات واألمانة العمميةتعريف الطالب  .6
 

 :مخرجات التعلم -
 

: عند االنتياء من ىذا المقرر، فإنو من المتوقع أن يكون الطالب قادرًا عمى أن

 :المعرفة والفهم . أ
 .أساليب البحث العممي ومناىجو معرفة وفيم معنى  .1
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 .الموضوع والمشرف والباحثمقومات البحث العممي المتمثمة ب معرفة وفيم  .2
 .قواعد إعداد البحث العممي معرفة وفيم  .3
 .مصادر البحث العممي وكيفية االقتباس وتوثيق المعمومات واألمانة العممية معرفة وفيم  .4
 

 :المهارات . ب
 .إعداد خطة بحث القدرة عمى  .1
 . وأىدافو وتطورهالبحث العممي استيعاب أىمية  .2
 .قواعد البحث العممي ومناىجو القدرة عمى التعامل مع  .3
 .أساليب البحث العممي القدرة عمى تمييز  .4
 .مصادر البحث العممي وكيفية االقتباس وتوثيق المعمومات واألمانة العممية استيعاب  .5
 .الباحثين إثراء البحث العممي، وتحديد وتحميل أىم المشكالت التي تواجو  .6

 
:  هيكل المقرر  -

 

 

الساعات  مخرجات التعلم المواضيع طرق التعلم
 المعتمدة

 األسبوع

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

تعريف ، ماهية البحث العلمي
البحث العممي وأىميتو 

وأنواعو، ومناىج البحث 
 القانوني

 

( 1)أ 
 (2،1)ب 

 األول 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

 عناصر البحث العلمي
موضوع البحث، الباحث، )

 (المشرف

( 2،1)أ 
( 3،2،1)ب 
 

 الثاني 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

ماىية  )إعداد خطة البحث
 (الخطة وضوابطيا

( 2)أ 
 (5،3)ب 

 الثالث 3
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المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

عناصر  )إعداد خطة البحث
 (الخطة

( 3،2)أ 
 (3)ب 

 الرابع 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

تعديل  )إعداد خطة البحث
 (الخطة

( 2)أ 
 (4،3)ب 

 الخامس 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

      األنشطة 
       االختبارات

 البحث القانونيمصادر 
 (أنواع المصادر)

( 2)أ 
 (4،3)ب 

 السادس 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

 البحث القانونيمصادر 
كيفية الحصول عمى )

 (المراجع، وتدوين المعمومات

( 2)أ 
 (4،3)ب 

 السابع 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

 توثيق البحث العلمي
: الجوانب الفنية لمتوثيق)

االقتباس، الحواشي، قائمة 
 (المراجع والمصادر

( 2)أ 
 (4،3)ب 

 الثامن 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

 توثيق البحث العلمي
 (معايير تقويم البحث العممي)

( 5،4،3)أ 
 (6،5)ب 

 التاسع 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

 تطبيق عملي
 

( 5،4،3)أ 
 (6،5)ب 

 العاشر 3
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 : المقرر الرئيسي -
عمان - ، دار الثقافة لمنشر والتوزيعأساليب البحث العممي، جودت عزت عطوي.د: الكتاب المقرر الرئيس

. 2015 الخامسةالطبعة 
 :المقررات المساندة -
عمان الطبعة الثانية  –  والتوزيع لمنشرإثراء، االسس المنيجية واالستخدامات االحصائية، عدنان الجادري.د . أ

2016. 
 

 
 

: طرق التعليم 
 

 الطرق العالمة التاريخ

 المنتصفامتحان  20 حسب التقويم الجامعي
 المشاركة وأعمال الفصل 40 خالل الفصل الدراسي
  النيائي      االمتحان 40 حسب التقويم الجامعي

 
 

 

 

 


